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Klikken op de blauw/onderstreepte link leidt je direct naar meer informatie. 

Natuurmoment  

Jaarringen zorgen voor heftige discussies kunsthistorici 
In de documentaire Jheronimus Bosch, aangeraakt door de duivel zie je een 
houtexpert liggend over de houten achterzijde van een schilderij. Met een 
ongelooflijke precisie telt hij met een speciale loep de jaarringen in het hout. Er hangt 
ook heel wat van zijn bevindingen af. Omdat de werken niet gedateerd zijn en er 
geen beschrijvingen bestaan is het bij een aantal werken de vraag: is het wel een 
echte Bosch?. Het hout van het kunstwerk vertelt dat de boom gekapt is na het 
overlijden van de meester-schilder. Daar zijn de musea die de werken in bruikleen 
geven niet blij mee. Wat staat er op de teksten naast de werken? Nemen ze de 
jaarringen als dé waarheid. Is het dus een werk afkomstig uit de werkplaats van 
Bosch na zijn overlijden of van navolgers?  
(Yvonne Zwikker)  
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn 
Leden: Ko van Doesum, Laurens van Beuzekom 
Vrienden: Ans Schimmel, Irma de Vrij, mevr. J.M. Smit 
 
Herinnering: contributie al betaald?  
Heb jij de contributie / vriendenbijdrage al betaald? Nee? Dan graag omgaand overmaken (o.v.v. lidcode en/of 
factuurnummer) naar IBAN nummer: NL25 INGB 0000 9499 76 t.n.v. IVN Apeldoorn.  
Kijk het even na s.v.p. Het scheelt de penningmeester veel werk. Waarvoor hartelijk dank. 
 
Van de voorzitter 

 In de bestuursvergadering van 23 maart heeft Alex Eeninkwinkel aangegeven zijn bestuurstaken neer te zullen 
leggen per komende ledenvergadering op 25-05-2016. Alex heeft aangegeven dat hij na het afronden van de 
natuurgidsencursus de behoefte voelt om meer basaal met de natuur bezig te zijn. Het administratieve– en 
(externe) organisatorische deel van zijn bestuurstaken legt daarvoor nu een te groot beslag op zijn beschikbare 
tijd. Hij blijft voorlopig nog wel zijn werkzaamheden als coördinator cursussen tot 1-1-2017 voortzetten om de 
vereniging wat lucht te geven een opvolger te zoeken voor de coördinatie van de publiekscursussen.  

 Ria Brouwers stelt zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid. Ria's termijn zit er op en zij wil zich niet voor nog 
eens drie jaar binden aan het bestuur. Wel wil zij betrokken blijven bij de Natuurgidsencursus maar in een minder 
centrale rol. Uitbreiding van het Natuurgidsencursusteam is daarom nodig. 

 En in de vorige nieuwsbrief heeft Ton van Lambalgen ook aangegeven zijn termijn niet te verlengen en te stoppen 
als voorzitter. 

Het ziet er dus naar uit dat het bestuur na de ledenvergadering nog slechts zal bestaan uit 3 zeer recent aangetreden 
bestuursleden. Hoewel de activiteiten in de werkgroepen zeker gewoon zullen doorgaan, is vervanging van de 
voorzitter noodzakelijk en aanvulling van de leden gewenst. Hopelijk kunnen we de opvolgers op de komend 
ledenvergadering al verwelkomen. Wie stelt zich beschikbaar? 
Nadere informatie over de bestuursfuncties worden gaarne verstrekt door Ton van Lambalgen (voorzitter). (Informatie 
over de bestuursfuncties vind je ook in het hoofdstuk organisatie en beleid van het IVN zoekboek). 
 
Nieuw op de website 

 Vernieuwde handleiding voor persberichten. 

 Projecten voor basisscholen 

 'Heel Holland timmert', De Groene glimlach van maart 
 
Multicopy is weer terug in Apeldoorn 
Multicopy is weer in Apeldoorn. Onder de naam Multicopy The Communication Company zijn ze nu gehuisvest 
aan het Schumanpark 75 en bereikbaar onder telefoonnummer 055-3127820 en via apeldoorn@multicopy.nl. 
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IVN Promotiematerialen nu via de IVN webwinkel 
Omdat Stichting Veldwerk Nederland nu is geïntegreerd binnen IVN heeft IVN ook de 
Veldwerk webwinkel overgenomen. Alle IVN leden kunnen met een vaste korting van 
10% producten kopen, zoals natuurboeken, dvd’s, zoekkaarten, veldwerk- en 
onderzoeksmaterialen en vele andere producten die bijdragen aan een mooie 
natuurbeleving. De kortingscode kun je opvragen via de coördinator van de werkgroep 
PR of de secretaris. 
De IVN promotiematerialen die tot nu toe via de Servicedesk te bestellen waren, zijn ook 
opgenomen in de IVN webwinkel. Neem een kijkje in de winkel. 
 

Activiteitenagenda IVN 
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn op de website.  

 
6/4: Start Groencursus voorjaar (je kunt je nog opgeven) 
10/4: Fietsroute: Geen roze, maar een Groene Giro 
10/4: Excursie Emster enk 
13/4: Start cursus Weidevogels (je kunt je niet meer opgeven) 
23/4: Vroege vogelwandeling in Berg en Bos 
8/5: Op zoek naar water voor de koningsfontein 
16/5: Pinksterwandeling (ca 16 km) 
23/5: Libellencursus (je kunt je nu al opgeven) 
25/5: Ledenvergadering 
28/5: Leden uitstapje naar rivierenland (geef je snel op!) 
 
10 april: Geen roze, maar een Groene Giro 
Natuurlijk Apeldoorn organiseert op zondag 10 april De Groene Giro: een 
fietsevenement door en langs de mooiste natuurgebieden binnen de gemeente 
Apeldoorn. Vanuit het Woldhuis vertrek je tussen 10 en 12 uur via een 
routebeschrijving voor een toertocht van 30 km om uiteindelijk bij het eindpunt, 
Helicon MBO Apeldoorn aan de Loolaan te eindigen. De route loopt via Matenpark, Beekbergerwoud, Lieren, de 
Koppelsprengen, Willemsbos en het Orderbos naar het eindpunt bij Helicon Opleidingen MBO Apeldoorn aan de 
Loolaan. Daar is een informatiemarkt met een hapje en een drankje. Onderweg zijn er op een drietal plaatsen 
presentaties en activiteiten van de deelnemende organisaties, waaronder ook IVN-Apeldoorn. Meer op 
www.natuurlijkapeldoorn.nl 
 
10/5: KNNV lezing: De ouderdom en het ontstaan van de Gelderse IJssel  
door Bart Makaske, Wageningen Universiteit en Researchcentrum. 
Lange tijd was de oorsprong van de IJssel als tak van de Rijn in nevelen gehuld. 
Een populaire theorie zei dat de bovenloop van de IJssel rond het begin van de 
jaartelling om strategische redenen werd gegraven door de Romeinse veldheer 
Drusus. Deze theorie was gebaseerd op klassieke Romeinse geschriften en was 
eeuwenlang een punt van discussie tussen geschiedkundigen, archeologen en 
geografen. 
>> Meer informatie en opgave 
 
28/5: IVN uitstapje op zaterdag 28 mei naar Rivierenland (voor leden IVN Apeldoorn)  
Op 28 mei 's morgens gaan we per auto naar de Gelderse Poort. Op de 80 m hoge Elterberg drinken we wat, 
genieten van het wijdse uitzicht en staan stil bij de geschiedenis van dit landschap, waar de Rijn Gelderland 
binnenkomt. 
Daarna dalen we af naar de Rijnstrangen, waar ooit de Rijn verzandde en picknicken in de buurt van de kerk van 
Oud-Zevenaar. Met een deskundige gids bekijken we ´s middags dit gebied. 
In de volgende nieuwsbrief kun je lezen hoe laat en waar we vertrekken. 
Ieder is van harte uitgenodigd. Geef je op bij: Cathrien Oskamp, c.oskamp@planet.nl of tel:055-3558175. 
Geef ook op of je kunt rijden op die dag en hoeveel mensen je kunt vervoeren. 
 
11/6: KNNV Excursie naar Fort Rhijnauwen (ook voor leden IVN Apeldoorn)  
Fort Rhijnauwen, een machtig vestingwerk in bijzonder goede staat, ligt verscholen 
in een open groene ruimte tussen Zeist, De Bilt, Utrecht en Bunnik. De bouwstijl 
van Fort Rhijnauwen en de staat er van zijn uniek. Ook qua omvang is dit fort het 
enige in zijn soort. Fort Rhijnauwen omvat ruim 31 ha en is daarmee het grootste 
fort van de waterlinie. Behalve de vesting heeft het fort ook een waardevol 
natuurgebied. Door de jarenlange isolatie en rust is het een wijkplaats geworden voor vele - ook bedreigde - planten 
en dieren. 
’s Ochtends maken we een rondwandeling op het fort onder leiding van een deskundige gids die veel over de historie 
weet te vertellen. Daarna kunnen we lunchen (kosten voor eigen rekening) in of nabij het theehuis Rhijnauwen.  
's Middags is er gelegenheid om het nabij gelegen landgoed Amelisweerd te bezoeken.  
Vertrek: 8.30 uur, parkeerplaats bij de Politie Team Zuid, Europaweg 79. 
Opgeven bij Ineke Klaver, tel 055-5412107, e-mail ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
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7/7: Zomeravondwandeling 7 juli (voor leden van IVN en KNNV Apeldoorn) 
IVN en KNNV streven landelijk meer samenwerking na. Verbetering van lokale samenwerking hoort daarbij. De 
afdelingsbesturen van KNNV en IVN Apeldoorn zijn hierover al geruime tijd in gesprek. Nu lijkt de tijd rijp om de leden 
gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen en mee te denken over mogelijke samenwerkingspunten.  
Dit willen wij graag doen tijdens een ‘aangeklede’ zomeravondwandeling bij de Stadsakkers. We genieten samen van 
de natuur, wisselen onderling ideeën uit en eten en drinken samen. 
Het programma begint om 17.30 uur met soep en broodjes. Rond 22 uur verwachten wij de avond af te sluiten. 
Alle leden worden van harte uitgenodigd mee te doen. Aanmelden voor IVN-leden bij: info@ivn-apeldoorn.nl 
(De afdelingsbesturen van IVN en KNNV Apeldoorn) 
>> Lees meer en geef je op 
 

Opstekers (deskundigheidsbevordering/na- & bijscholing) 

Aanrader: Libellencursus 
Alweer voor de 5

e
 maal verzorgt Marian Schut op haar geheel eigen wijze de 

Libellencursus, met als motto: je geniet (nog) meer van de natuur als je er meer 
van weet! De fascinerende leefwereld van juffers en echte libellen wordt belicht in 
fraaie beelden en op video. Levenswijze en herkenning van met name de lokale 
soorten krijgen de volle aandacht. 
>>Lees meer en opgave  
 
Nederland door een treinraampje 
Ongeveer 20 IVN’ers stapten 17 maart ’s avonds symbolisch in de trein die onze 12 provinciën zou aandoen. De 
reisleiders Arrienne Bosch en Cathrien Oskamp lieten in vogelvlucht zien welke geschiedenis kenmerkend is voor de 
vorming van het landschap in iedere provincie. Een creatieve manier die inzichtelijk maakte hoe indrukwekend 
gevarieerd ons kleine land is wat oorsprong betreft en hoe de mens daar door de eeuwen heen zijn stempel op drukt. 
 

Ander nieuws en activiteiten 

AH Moestuintjes en IVN  
Heb je ze al gezien? Of heb je ze misschien al in huis? De moestuinpotjes van AH 
vliegen de winkels uit. Als educatief partner van deze grote campagne geeft 
(landelijk) IVN beginnende moestuinierders EHBM (Eerste Hulp Bij Moestuinieren). 
Neem maar eens een kijkje op www.ivn.nl/moestuintje of bekijk het IVN moestuintje 
journaal. 
De moestuinspaaractie loopt van 7 maart tot en met 3 april. Tot en met juni kun je 
je vragen over moestuinieren aan IVN’ers stellen op ah.nl/community. 
Moestuintjes over?  
In verpleeghuis Casa Bonita gaat de werkgroep Natuur in de Zorg binnenkort starten met het project ‘Grijs Groen en 
Gelukkig’. Wie wil hiervoor zijn ‘moestuintjes’ doneren? Je kunt ze bij de receptie afgeven t.a.v. Thea Gottmer, 
activiteitenbegeleiding bij Casa Bonita, Anklaarseweg 91, 7316 MC Apeldoorn 
 
Boomfeestdag 2016  
Op woensdag 16 maart vierde Apeldoorn de Boomfeestdag 2016 in het 
Waterbronpark aan de Govert Flinckstraat. Basisschoolleerlingen van de Vrije 
school de Vijfster en de OBS Spitsbergen gingen aan de slag met het planten van 
een beekbos langs de Rode Beek. Het project maakt onderdeel uit van het herstel 
van de beek en de herinrichting van het omliggende Waterbronpark.  
>> Lees meer 
 
15 april: Lezing Vogelwerkgroep Oost Veluwe 
Op 15 april verzorgt Jan Schoppers bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing met als titel: Twee totaal 
verschillende Jaren van de Spreeuw. >> Meer informatie 
 
Ontdek Wenum Wiesel in het voorjaar en de zomer 
Wenum Wiesel, het tweelingdorp in het noorden van Apeldoorn wordt in deze editie 
van Atlas van Apeldoorn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 
Ook IVN-Apeldoorn werkt mee aan dit project. 
Op 20 april was er een lezing over het ontstaan en de historie van Wenum Wiesel. 
Op 14 en 15 mei kun je de molens in Wenum Wiesel bezoeken tijdens de 
Molendagen en op 5 juni is er een Molenmarkt. Daarnaast ontdek je het dorp via 
een routebeschrijving of onder leiding van een gids prachtige wandel- en fietsroutes  
>> Meer informatie 
 
Natuurlezingen bij OKW 
Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap in Apeldoorn organiseert lezingen,(lees-)kringen en excursies. 
Zoals 6/4: Lezing met thema: Deelerwoud heeft jacht niet nodig of 20/4: Wildernis, woongebied en wingewest, een 
geschiedenis van de poolgebieden 
Zie www.okw-apeldoorn.nl 
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Archeologisch Jaaroverzicht 2015  
Het Archeologisch Jaaroverzicht 2015 van de gemeente Apeldoorn is nu te downloaden. 2015 was een rijk jaar: Meer 
dan 60 archeologische onderzoeken en vele andere (publieks)activiteiten! 
 
De Veluwe op de film  
Willem Kuijpers stuurde een link naar oude filmopnamen van de Veluwe, over het 
natuurschoon en het culturele leven. Een uur genieten van De Veluwe rond 1923. 
Deze en nog veel meer filmpjes, foto's en links naar cultuurhistorische informatie 
vind je ook op www.erfgoedplatformapeldoorn.nl (zie menu: erfgoedlinks) 
 
Digitale Bekenatlas Veluwe  
Het nieuwe digitale kaartsysteem dat de Bekenstichting samen met de provincie 
Gelderland heeft ontwikkeld. Het systeem is gratis voor iedereen beschikbaar via 
de website www.bekenatlas.nl. De databank is te gebruiken op de pc, tablet en smartphone zodat thuis en in het veld 
alle informatie binnen handbereik is. De verwachting is dat zowel de professional als de beekliefhebber hier veel profijt 
van zal hebben. >> Meer informatie 
 
Compost én stroom uit je groene container 
Het gft-afval dat je in de groene container doet, wordt door Circulus-Berkel opgehaald en 
afgeleverd bij Attero in Wilp. Daar wordt gecontroleerd of het gft schoon genoeg is, wordt 
het gezeefd en gaat naar de vergistingsinstallatie. Bij de vergisting komt biogas vrij dat 
met een speciale motor wordt omgezet in elektriciteit. Na dit proces wordt gft 
gecomposteerd; het composteerproces neemt ongeveer zes tot zeven weken in beslag. Bij 
het afzeven van het materiaal blijven grotere en harde stukjes over. Die vormen een 
duurzame brandstof voor biomassa-energiecentrales: installaties waar groene stroom 
wordt opgewekt. 
Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen deze groene stroom vervolgens afnemen 
via deA. 
 
Andere nieuwsbrieven 
De vier jaargetijden, afdelingsblad van KNNV Apeldoorn. (aflevering 2016-2) 
Natuurklanken is het afdelingsblad van KNNV Epe - Heerde (aflevering 2016-1) 
Nieuwsbrief landelijk IVN: IVN Stuifmail 2016-03 
 

Natuur nieuws 

Maatregelen tegen blauwalg in Berg en Bos 
Recent zijn er 170 karpers uit de vijver in Berg en Bos gehaald. Er zat de laatste 
jaren vaak blauwalg in de vijver, met als mogelijke oorzaak de fosfaatuitstoot van 
de vele karpers. Wethouder Detlev Cziesso: ‘Er wordt nu op meerdere manieren 
gekeken hoe we de problemen met blauwalg in de vijver kunnen oplossen. Een van 
de oplossingen is het terug brengen van de visstand. We zetten wel een aantal 
karpers in de vijver terug omdat ze passen bij het park en de vijver’. Lees verder >> 
 
Een tuin vol vlinders  
Vlinders zijn een lust voor het oog. Zij zorgen voor net dat beetje extra, wat je tuin 
tot leven brengt. Het vrolijke gefladder van nectarzoekende vlinders, de verbazingwekkende groei van de rupsen, de 
wonderbaarlijke metamorfose van pop naar vlinder. Met een vlindervriendelijke tuin kun je het allemaal van dichtbij 
meemaken. En met wat aanpassingen en de juiste keuze van planten kun je van je tuin een echte vlindertuin maken. 
>>Meer informatie. 
 
Lente ontwikkelt zich traag  
Na de extreem vroege start van de voorlente door de warmste december ooit, leek 
de afgelopen weken de ontwikkeling van de lente vrijwel stil te staan. Narcissen en 
krokussen bloeien daardoor extreem lang. De voorsprong in de natuur is nog maar 
twee weken. Volgens de natuurverwachting van De Natuurkalender zullen de 
komende week steeds meer mensen hun eerste bloeiende dotterbloem, 
bosanemoon, hondsdraf en pinksterbloem zien. Geleidelijk aan komt er meer jong 
groen aan struiken zoals de meidoorn, de hazelaar en de wilde lijsterbes. 
Beeldbepalende bomen zoals berk, eik en beuk komen naar verwachting pas eind 
april in blad. Als de temperatuur niet hoger dan normaal komt te liggen dan is de 
voorsprong die de natuur had tegen die tijd helemaal tenietgedaan. 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is voor leden en vrienden van IVN Apeldoorn en verschijnt in de eerste week van de maand.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? mail naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl 
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend van IVN-Apeldoorn. 

 
Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen. 
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